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§1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w 33 Franciszkańskim Spotkaniu Młodych organizowanym 
w formule online.  

2. 33 Franciszkańskie Spotkanie Młodych online, zwane dalej 33 FSM odbędzie się w terminie od 29 lipca 
do 1 sierpnia 2020 r.  

3. Organizatorem 33 FSM jest Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, ul. Żółkiewskiego 14 oraz podmioty 
należące do Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, zwane dalej Organizatorem. 

4. Uczestnikiem 33 FSM jest każda osoba, której udział w spotkaniu został potwierdzony przez Organizatora 
po uprzednim przesłaniu formularza rejestracyjnego.  

5. Udział w Spotkaniu jest bezpłatny. Jeśli Uczestnik chciałby udzielić Organizatorowi wsparcia finansowego na 
pokrycie kosztów organizacji Spotkania, to może to zrobić poprzez stronę www.fsm.franciszkanie.pl/wesprzyj/ 
 
 

§2 
Zasady uczestnictwa 

1. Warunkiem rejestracji umożliwiającej pełne uczestnictwo w 33 FSM online jest przesłanie formularza zgłoszenia 
w formie elektronicznej na stronie internetowej: www.fsm.franciszkanie.pl. 

2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 
3. Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego Biuro FSM mailowo potwierdza przyjęcie rejestracji uczestnika oraz 

dołącza uczestnika do Grupy FSM na portalu facebook, która umożliwia korzystanie z zasobów 33 FSM, m.in. 
materiałów promocyjnych, konkursów, dodatkowych zapisów audiowizualnych. 

4. Uczestnik bierze udział w 33 FSM w formule online za pomocą środków masowego przekazu. 
5. Wymagania techniczne niezbędne do uczestnictwa przez Uczestników w 33 FSM online: 

a) połączenie z internetem; 
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów internetu; 
c) korzystanie z przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu cookies; 
d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); 
e) posiadanie konta na facebooku. 

6. Zapis relacji ze Spotkania będzie publikowany w mediach społecznościowych na profilach Organizatora lub 
w serwisie internetowym YouTube. 
 

§3 
Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie 
Spotkania, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec. 

2. W uzasadnionych przypadkach, Organizator dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w programie 
Spotkania. Każdorazowo, zmiany takie będą zapowiadane przez Organizatora na stronie internetowej 
www.fsm.franciszkanie.pl oraz w mediach społecznościowych.  
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3. Organizator nie odpowiada za jakość połączenia internetowego będącego w posiadaniu Uczestnika. Organizator 
zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia najwyższej jakości nagrania 
umieszczonego na swoim kanale transmisji. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania online lub usunięcia z listy Uczestników w przypadku, gdy 
nie przestrzegają oni postanowień niniejszego regulaminu, lub gdy ich zachowanie narusza tzw. dobre obyczaje 
lub zasady etyczne. 

 
 

§4 
Prawa i Obowiązki Uczestników 

1. Uczestnicy po dokonaniu rejestracji mają prawo do uczestnictwa w 33 FSM i pełnego korzystania z wszelkich 
zasobów udostępnianych przez Organizatora.   

2. Uczestnicy mają prawo do skorzystania ze wsparcia technicznego zapewnionego przez Organizatora w czasie 
33 FSM. 

3. Uczestnicy deklarujący udział w 33 FSM wyrażają zgodę na wykonanie przez Organizatorów dokumentacji 
fotograficznej lub filmowej z 33 FSM, w tym rejestracji transmisji, oraz późniejsze wykorzystanie jej 
w materiałach reklamowych lub promocyjnych na stronach internetowych Organizatorów bez konieczności 
uzyskiwania dodatkowej zgody, jednak z zastrzeżeniem praw autorskich oraz prawa do ochrony i ograniczeń 
wykorzystania logo i znaków towarowych. 

4. Uczestnictwo w 33 FSM jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika bezterminowej zgody na publikację 
jego wizerunku przez Organizatora lub podmioty przez niego upoważnione.  

5. Uczestnik rejestrujący się na Spotkanie oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach związanych z uczestnictwem 
w Spotkaniu, zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu rejestracyjnym.  

6. Wszelkie działania podejmowane przez Uczestników lub osoby trzecie naruszające autorskie i majątkowe lub 
prawa pokrewne twórców dzieł prezentowanych w czasie transmisji online lub Organizatora albo dobra 
osobiste ww. osób będą skutkowały konsekwentnymi działaniami prawnymi zmierzającymi do przywrócenia 
stanu zgodnego z prawem lub uzyskania odpowiedniego odszkodowania. 

7. Po zakończonym 33 FSM Uczestnik poproszony zostanie o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.  
 
 

§5 
Postanowienia końcowe 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w trakcie trwania 33 FSM - stosowne 

zmiany będą dostępne w aktualizowanym na bieżąco Regulaminie dostępnym na stronie 
www.fsm.franciszkanie.pl 

2. Regulamin w chodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej - www.fsm.franciszkanie.pl 
 


